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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ ป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
ราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริห ารงานภาครัฐแนวใหม ตลอดจนปฏิรูปการบริหาร
ราชการในตางประเทศ และมีการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย (Team Thailand) ใน
ตางประเทศ ที่มีเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมประเทศไทยดวย
ตอมาในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดจัดการประชุม เพื่อทบทวนภารกิจ ของทีมประเทศไทย
แตละแหง พรอมกับ ปรับโครงสรางของทีมประเทศไทยควบคูไปดวย (Revamp) โดยใชห ลักการ
สําคัญ คือ Maximum coverage-Minimum resources เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทย
สอดคลองกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร มีความคุมคา สามารถตอบสนองนโยบายและผลักดันยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายหลังการประชุมเพื่อปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในระดับ ชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อเปนกลไกในการปรับโครงสรางสวน
ราชการในต า งประเทศอย า งเต็ ม รู ป แบบ และได จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ 3 ด า น ได แ ก
(1) คณะอ นุ ก รรมการ แผนยุ ท ธศา สตร บู ร ณาก ารด า นต า ง ประเทศทวิ ภาคี / พหุ ภ า คี
(2) คณะอนุกรรมการดานแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ (3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศ
นับตั้งแตมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ การเปดสํานักงาน หรือการสงบุคลากรไป
ประจํ า การในต า งประเทศ ได ดํ า เนิ น การภายใต ค ณะอนุ ก รรมการโครงสร า งบุ ค ลากรฯ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน มีการกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพิจารณาจัดโครงสรางของทีม ประเทศไทยใหเ หมาะสม เชน หลัก เกณฑการเปด
สํานักงาน การสงบุคลากร การปรับระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน ตลอดจนไดจัดตั้ง
คณะทํางานโครงสรางบุคลากรฯ ภายใตคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ มีเลขาธิการ ก.พ. เปน
ประธาน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองคํ า ขอของส ว นราชการต า งๆ ก อ นจะนํ า เสนอต อ
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ พิจารณาตอไป
ตอมาในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดการใหสวนราชการที่ประสงคจะเปดสํานักงานใน
ตางประเทศ ตองเสนอคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณารวมกับ สํานัก
งบประมาณ สํานักงาน กพ. และกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ ระเบียบ สนร. ดังกลาว สงผลให
บทบาทของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่พิจารณาการ
เปดสํานักงานในตางประเทศยุติลงโดยปริยาย เหลือเพียงการพิจารณาสงบุคลากรไปประจําการใน
ตางประเทศในลักษณะที่ไมไดเ ปดเปนสํานักงาน การปรับ ระดับหัวหนาสํานัก งานในตางประเทศ
การขยายเขตอาณา การปรับอัตรากําลังสํานักงาน อัตราลูกจาง ฯลฯ

จ
การจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับนี้ จึงเปนการศึกษาเรื่องการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ ชวงป พ.ศ. 2552-2558 ตามกลไกของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ
พ.ศ. 2552 โดยเปนชวงที่มีก ารเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง มีคําขอจากสวนราชการตางๆ ที่
ประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศ จํานวนกวา 60 คําขอ และเปนชวงที่บทบาทของกระทรวง
การตางประเทศไดรับผลกระทบจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว ตลอดจนพบวายัง มี
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได แทรกแซงกระบวนการพิจารณาปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศอยูเปนระยะๆ ทําใหการปรับโครงสรางบางกรณีไมเปนไปหลักการ วัตถุประสงค และ
เปาหมาย
รายงานสวนบุคคล เรื่อง “กระทรวงการตางประเทศกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ”ฉบับ นี้ จึง ศึก ษาถึง สาเหตุ ที่ทําใหก ารปรับ โครงสรางสวนราชการในต างประเทศ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งพบวาประกอบดวย (1) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล
(2) การแทรกแซงของฝ า ยการเมื อ ง ซึ่ ง เป น ปจ จั ย ที่ ไม อ าจควบคุ ม ได (3) ลัก ษณะคํา ขอของ
สวนราชการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ มุงเนนการจะไปประจําการในตางประเทศมากเกินไป และ
(4) ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของตอคําขอของสวนราชการ
นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้ยังไดศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะชวยปรับปรุงและสงเสริมการทํางานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเจาภาพของ
การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีศักยภาพและมีความเปนมืออาชีพ ประกอบดวย
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกํ า หนดเป น นโยบายให บุ ค ลากรในหน ว ยงานต า งๆ ของกระทรวงการ
ตางประเทศมีองคความรูและใหความสําคัญ กับ การปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ตลอดจนมีความเขาใจหลักการ Maximum coverage – Minimum ที่ยึดภารกิจเปนที่ตั้ง (Taskbased oriented) อยางถองแท
2) การทํา ความเขา ใจกั บ สว นราชการต า งๆ ที่ มี ภ ารกิ จ ในต างประเทศ ในเรื่ อ ง
ความสําคัญและหลักเกณฑของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
3) กําหนดกรอบการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับหนวยงานภายในกระทรวงการ
ตางประเทศ และสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศ (ใน
ฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ
และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตา งประเทศ พ.ศ. 2552) มี ขอ มูล มากเพีย งพอในการพิจ ารณาคํา ขอและการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ
4) ปรับตัวและวางแผนเพื่อรองรับแนวโนมในอนาคต ทั้งนโยบายของรัฐบาล และ
หนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ใหความรูเกี่ยวกับ แนวคิดและความเปนมาของการปฏิรูปการบริหารราชการใน
ตางประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานภายในกระทรวงการ

ฉ
ตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ ไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ
แนวคิดและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหมีความเขาในตรงกันเห็นคุณคาและความสําคัญ ของการมี
โครงสรางทีมประเทศไทยในตางประเทศที่เหมาะสม
2) กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณารับมือการแทรกแซงของฝายการเมืองดวย
การยืนยันหลักการการพิจารณาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ที่ยึดภารกิจและความความจําเปนใน
พื้นที่เปนหลัก ตลอดจนใหขอมูลในเชิงประจักษวาสํานักงานหรือภารกิจดังกลาว ไมมีความจําเปนตอง
มีในพื้นที่ เนื่องจาก ไมมีภารกิจ มากพอและไมมีความคุมคาในเชิงงบประมาณ ไมส อดคลองกับ
หลักการ Maximum coverage – Minimum
3) การรื้นฟนการจัดทําคูมือการจัดลําดับของภารกิจ (Grading) ในตางประเทศของ
ทุก สว นราชการ (คูมือ เดิม จัดทํ าเมื่ อป พ.ศ. 2547) เพื่ อใหก ารพิจ ารณาคํา ขอไปปฏิ บัติง านใน
ตางประเทศมีหลักเกณฑ ไดรับการยอมรับ และผูขอไมสามารถปฏิเสธผลการพิจารณาได อีกทั้งอาจ
เปนคูมือที่ชวยปฏิเสธการแทรกแซงของฝายการเมือง (Top down) ไดในระดับหนึ่ง
4) การใหความเห็น เมื่อไดรับคําขอจากสวนราชการตางๆ นอกเหนื อจากการขอรับ
ความเห็น จากกรม และสถานเอกอัค รราชทู ต /สถานกงสุล ใหญ ที่เ กี่ย วข องแลว กระทรวงการ
ตางประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 อาจพิจารณา
(1) จัดประชุมหนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศ เพื่อระดมความเห็น
เบื้องตนเกี่ยวกับคําขอ โดยเฉพาะคําขอจากหนวยงานอยูในกลุมภารกิจเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอน
(2) กรณีที่มีแนวโนมของคําขอจากหนวยงานในกลุมภารกิจเดียวกันเพิ่มมากขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ อาจพิจารณาจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร
ของภารกิจดานนั้นๆ ในตางประเทศรวมกัน หรือหากหนวยงานเหลานั้นมีแผนยุทธศาสตรระยะยาว
อยูแลว อาจศึกษาแผนยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของภารกิจในตางประเทศของ
หนวยงานเหลานั้น กอนจะนําเสนอตอคณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศตอไป
5) การประเมินผล ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอที่ไดรับความเห็นชอบจากการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ป ระจําการในตางประเทศ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 จํานวนกวา 30
รายการ แตยังไมเคยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว จึงเห็นวาควรมีการประเมินผลการ
ทํางานอยางเปนรูปธรรม
6) การสิ้นสุดของภารกิจ ทบทวนภารกิจของบางหน วยงานที่สามารถปดหนวยงาน
และจบภารกิจในพื้นที่ได เมื่อการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว (Graduated)
7) การประสานงาน โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน (1)
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และ (2) คณะกรรมการ
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บริหารราชการในตางประเทศ ภายใตร ะเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริห ารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552 จึงควรมีการประชุมและประสานงานอยางสม่ําเสมอ
8) การเพิ่มองคความรูใหแกฝายเลขานุการ โดยที่การปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศเปนเรื่องที่มีประวัติความเปนมายาวนาน แตการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดความตอเนื่อง ไมมีศูนยรวมของขอมูลเดิม
(Institutional memory) กระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) จึงอาจจัดการพบ
หารือ ใหข าราชการชั้นผู ใหญ ห ลายๆ ทาน ซึ่ง คลุก คลีอยู กับ การปรั บ โครงสรางส วนราชการใน
ตางประเทศ มาเลาเรื่องราวและถายทอดเกร็ดตางๆ ในการพิจารณา เพื่อเปนประโยชนแกขาราชการ
ปจจุบัน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเรื่อง “กระทรวงการตางประเทศกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย/ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ที่จะชวยปรับปรุงและสงเสริมการทํางานของกระทรวงการ
ตางประเทศในฐานะเจาภาพขอการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีศักยภาพและมี
ความเปนมืออาชีพตอไป
ในเบื้องตนผูเขียนขอขอบพระคุณ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุ ง
ที่กรุณาอนุญาตและสนับสนุนใหผูเขียนมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8
แมวาสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีภาระงานจํานวนมาก และขอขอบ คุณนายชัยณรงค กีรติยุตวงศ
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ที่กรุณารับภาระงานในชวงที่ผูเขียนเขารับการอบรม
ดังกลาวเปนเวลา 3 เดือน ตลอดจนเพื่อนขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ที่ใหการ
สนับสนุนและชวยแบงเบาภาระงาน
ขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่สละ
เวลาใหคําปรึกษา และใหขอแนะนําในการเขียนรายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ขอขอบพระคุณ นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ อดีตผูบังคับบัญชา
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ตลอดจนอดีตผูบังคับบัญชาทานอื่นๆ โดยเฉพาะ นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดี
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล ผูอํานวยการ
สํานัก นโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ ที่ก รุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เ ปน
ประโยชนในการจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับนี้
ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันเทววะวงศวโรปการ นางสาวภัท รรัตน หงสท อง และ
นางสาวชไมพร ตันติเวสส ผูอํานวยการหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ตลอดจนเจาหนาที่ของ
สถาบั น ฯ ที่ ก รุ ณ าสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า รายงานส ว นบุ ค คล ตลอดจนการจั ด หลั ก สู ต รที่ ไ ด เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนมากมาใหความรูแกผูอบรม และการไปดูงานในตางจังหวัดและตางประเทศที่ดี
เยี่ยม ซึ่ง ถือเปนการทํางานที่ทุม เทและมีม าตรฐานสูง ผูเ ขียนในฐานะขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศรูสึกมีความภูมิใจเปนอยางยิ่ง
สุดทาย ผูเ ขียนหวังวารายงานสวนบุคคลฉบับ นี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา
และเปนเอกสารอางถึงสําหรับการทํางานของเพื่อนขาราชการในกระทรวงการตางประเทศ ที่มี
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สวนเกี่ยวของกับการทํางานดานปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ การบริหารทีมประเทศไทย
แบบบูรณาการ และการเปดสํานักงานในตางประเทศทั้งของสวนราชการตางๆ และของกระทรวงการ
ตางประเทศ ตลอดจนผูสนใจทุกทาน
วีรกา มุทิตาภรณ
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 การปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เกิดขึ้นหลัง จากที่ป ระเทศไทย
ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลไดเริ่มปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการในป
พ.ศ. 2545 เนนใหระบบราชการมีการขับเคลื่อนโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
ตลอดจนมีปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศ และมีการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย
(Team Thailand) ในตางประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมประเทศไทย
ตอมาในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดทําการทบทวนภารกิจของทีมประเทศไทยแตละแหง
พร อมกับ ปรั บ โครงสรา งที ม ประเทศไทยในแต ล ะแหง ควบคู ไปดว ย โดยใชห ลัก การสํ าคั ญ คื อ
Maximum coverage-Minimum resources เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทยสอดคลองกับ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร มีความคุมคา สามารถตอบสนองนโยบายและผลักดันยุทธศาสตรของรัฐบาลได
อยางมีประสิท ธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดเปนประธานการประชุมการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง และไดปดสํานักงานบางแหง ในตา งประเทศ
ตลอดจนปรับโครงสรางสํานักงานในตางประเทศที่มีอยูในขณะนั้น ใหกะทัดรัด เหมาะสมกับภารกิจ
1.1.2 ภายหลังการประชุมปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตา งประเทศในระดับ ชาติ มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป นประธาน (กระทรวงการตา งประเทศเป น ฝ า ย
เลขานุการ) เพื่อเปนกลไกในการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศอยางเต็มรูปแบบ และได
จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก
1) คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี/พหุภาคี
2) คณะอนุกรรมการดานแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานของคณะอนุกรรมการ
2 ดาน คือ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรทวิภาคีและพหุภาคี และคณะอนุกรรมการดานบุคลากร
ในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานคณะอนุกรรมการดานงบประมาณเชิงบูรณาการ
1.1.3 นับ ตั้ง แตมี ก ารจัดตั้ ง คณะกรรมการยุท ธศาสตรด านตางประเทศในระดับ ชาติ
กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทสําคัญในการเปนเจาภาพพิจารณาการเปดสํานักงานและการจัด
โครงสรางบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศและของสวนราชการตางๆ ในตางประเทศ ภายใต
กลไกของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่มีรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธาน โดยคณะอนุก รรมการโครงสรางบุคลากรฯ ได กําหนด
หลักเกณฑตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศ
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ใหเหมาะสม เชน การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเปดสํานักงาน การสงบุคลากร การปรับ
ระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน ตลอดจนไดจัดตั้งคณะทํางานโครงสรางบุคลากรฯ มี
เลขาธิการ ก.พ. เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองคําขอของสวนราชการตางๆ กอนจะ
นําเสนอใหคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ พิจารณาตอไป
1.1.4 ตอมา ในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดการใหสวนราชการที่ประสงคจะเปด
สํานักงานในตางประเทศตองเสนอคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณา
รวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงาน กพ. และกระทรวงการตางประเทศ หากขอเสนอเปดสํานักงาน
ผานความเห็นชอบของที่ป ระชุม รวม 4 หนวยงาน สํานัก งาน ก.พ.ร. จะแจง ผลการพิจ ารณาให
หนวยงานผูขอทราบ และหนวยงานผูขอจะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอนุมัติก ารจัดตั้ง
สํานักงานในตางประเทศตอไป
1.1.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552
ที่กําหนดใหการเปดสํานักงานในตางประเทศตองเสนอผานสํานักงาน ก.พ.ร. นั้น สงผลตอบทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศ กลาวคือ การเปนเจาภาพในการพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศและของสวนราชการอื่น ภายใตคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ป ระจําการในตางประเทศไดยุติล ง เหลือเพียงบทบาทในการพิจ ารณาคําขอเพื่อ ปรับ
โครงสรางในเรื่อง อื่นๆ เชน การสงบุคลากรไปประจําการในตางประเทศในลัก ษณะที่ไมเปดเปน
สํานักงาน การขอปรับระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศใหสูงขึ้น การขอปรับเขตอาณา การขอ
ปรับอัตรากําลังสํานักงานในตางประเทศ อัตราลูกจาง เปนตน
1.1.6 นอกจากนั้น ในชวงป พ.ศ. 2552-2554 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบกับขอเสนอของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหม หรือขยายหนวยงาน รวมทั้งการ
ขอจัดตั้งองคก ารมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐในสัง กัดฝายบริหาร (ไมร วมรัฐวิส าหกิจ) ดังนั้น
ในชวงเวลา 3 ป ดังกลาว จึงไมมีคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศของสวนราชการตางๆ เสนอไปยัง
สํานัก งาน ก.พ.ร. (ยกเวนสวนราชการที่มีความจําเปนตองเปดสํานักงานในตางประเทศ และใช
ขอยกเวนของมาตรการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณา เชน การเปดคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
อาเซีย น ณ กรุง จาการ ตา เป นตน ) ทั้ง นี้ แมจ ะไมส ามารถเปดสํ านัก งานในต างประเทศได แต
สวนราชการตางๆ ยังคงมีคําขอเพื่อกําหนดภารกิจในตางประเทศ และขอสงบุคลากรไปประจําการใน
ตางประเทศในลักษณะไมเปดเปนสํานักงาน โดยเสนอผานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทย
ที่ประจําการในตางประเทศ
1.1.7 มาตรการระงับการจัดตั้งสํานักงานใหมฯ ไดสิ้นสุดลง เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
หลัง จากนั้น สวนราชการตางๆ ไดเ ริ่ม ทะยอยเสนอคํา ขอเพื่อเปดสํานัก งานในตางประเทศผาน
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ.
2552 และกรณีที่สวนราชการตองการเพียงกําหนดภารกิจในตางประเทศและสงบุคลากรไปปฏิบตั งิ าน
แตไมขอเปดเปนสํานักงาน จะเสนอคําขอผานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการ
ในตางประเทศ
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1.1.8 รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ประสงคจะศึกษากระบวนการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศ ตามคําขอของสวนราชการตางๆ และของกระทรวงการตางประเทศ ที่
ดํา เนิ น การผ า นกลไกของ (ก) คณะอนุ ก รรมการโครงสร า งบุ ค ลากรของไทยที่ ป ระจํ า การใน
ตางประเทศ ภายใตคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ และ (ข) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 โดยเปนกรณีศึกษาชวงป พ.ศ.
2552-2558
จากภูมิหลัง และพัฒนาการของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศที่ไดกลาวมา
ขางตน แมกลไกทั้ง 2 รูปแบบ จะมิไดขัดแยงกัน แตบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะ
ผูขับเคลื่อนหลักในการใหขอเสนอแนะหรือกําหนดโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศได
ปรับ เปลี่ยนไป อีกทั้ง ยังพบวาในกระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ มีปจจัย
ภายนอกที่ไมส ามารถควบคุม ได อาทิ ปจจัยทางการเมือง ที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการ
ตางประเทศในบางกรณีไมเปนไปหลักเกณฑ หรือแนวทางที่วางไว ผูศึกษาเห็นวาเปนประเด็นที่ทาทาย
จึงประสงคจะศึกษา (1) สาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่วางไว ตลอดจน (2) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมบทบาทเชิงรุก ของกระทรวงการ
ตางประเทศ และผลักดันใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไว
สะทอนพันธกิจ (mission) ในพื้นที่ โดยคงหลักการ Maximum coverage-Minimum resources
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในการจัดตั้งสํานักงาน และการสง
บุคลากรไปประจําการในตางประเทศ (เดิม)
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนการพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในการจัดตั้งสํานักงาน และการสง
บุคลากรไปประจําการในตางประเทศ (ปจจุบัน)
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไป
ตามหลักเกณฑ
1.2.2 จัดทําขอเสนอแนะเพื่อทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เปนไป
ตามหลักเกณฑ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
กําหนดขอบเขตการศึกษาในชวงที่มีการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
พ.ศ. 2552-2558
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึกษาจากเอกสารการดําเนินงาน หลักเกณฑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2) หารือ/สนทนา สัมภาษณ ตอบแบบสอบถาม
(1) เพื่อนรวมงานประมาณ 5 คน อดีตผูบังคับบัญชาประมาณ 5 คน ซึ่งเคย
รวมทํางานเรื่องการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ชวงป พ.ศ. 2552-2558
(2) เพื่อนขาราชการระดับชํานาญการขึ้นไป และผูบังคับบัญชาระดับตางๆ
ทั้งอดีตและปจจุบัน อยางนอย 20 คน ที่มีประสบการณการออกประจําการในตางประเทศหลายแหง
และเคยทํางานรวมกับทีมประเทศไทยในตางประเทศหลายชุด
3) ทําการเปรียบเทียบ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน และจาก
เนื้อหาของการหารือ/สนทนา สัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม เพื่อประมวลเปนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายตอไป
1.4 คําถามการศึกษา
ปจจัยอะไรที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
ปจจัยที่ทําใหก ารปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเ ปนไปตามหลัก เกณฑที่
กําหนดไว โดยมีทั้งปจจัยที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ทราบวาเหตุใดการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศจึงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว
1.6.2 จัดทําขอเสนอแนะใหก ารปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว
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1.7 นิยามศัพท
การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หมายถึง กระบวนการจัดโครงสรางของ
คณะผูแทนไทยในตางประเทศ ที่ประกอบดวยขาราชการจากสวนราชการตางๆ ไปปฏิบัติงานรวมกัน
ภายใตก ารนําของเอกอัครราชทูต โดยสวนราชการตางๆ ที่อยูในตางประเทศอาจอยูในรูป ของ
สํานักงานที่มีบุคลากรไปปฏิบัติงาน หรือมิไดเปดเปนสํานักงาน แตกําหนดภารกิจและสงบุคลากรไป
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
การจัดโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ จึง ตองคํานึง ถึง ภารกิจ ที่สวนราชการจะ
ผลักดันตามนโยบาย/ยุทธศาสตร (Task-based oriented) และความจําเปนที่จะตองมีผูแทนของ
สวนราชการอยูในประเทศนั้นๆ ตลอดจนความคุมคาจากการไปปฏิบัติงานในประเทศดังกลาวดวย จึง
เปนที่มาของหลักการ Maximum coverage-Minimum resources ที่คณะอนุโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ภายใตคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
นํามาเปนหลักในการพิจารณาและปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีความเหมาะสม
ทีมประเทศไทย หรือ Team Thailand หมายถึง ผูแทนของสวนราชการ (กระทรวงตางๆ )
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเอกชนที่ประจําการอยูในตางประเทศ ภายใตการนําของเอกอัครราชทูตในฐานะ
หัวหนาทีมประเทศไทย
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง ทางเลือกที่สวนราชการอาจนําไปพิจ าณาใชเ พื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานในตา งประเทศ กอ นที่จ ะตั ดสิ น ใจเป ด สํา นัก งาน หรื อส ง บุ ค ลากรไป
ประจําการในตางประเทศซึ่งมีภาระดานงบประมาณสูงมาก ในการปรับโครงสรางหรือจัดโครงสราง
ของคณะผู แ ทนในต างประเทศ จึง ไดกํ าหนดหลัก เกณฑ ก ารใช ตัว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพไว เพื่อ ให
สวนราชการที่เกี่ยวของใชประโยชนและเปนตัวชวยในการตัดสินใจ ทั้งนี้ หลักเกณฑและรายละเอียด
การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพจะปรากฏอยูในบทที่ 2
หน ว ยงานด า นความมั่ นคง หมายถึ ง ส ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ ด า นความมั่ น คงใน
ตางประเทศ ไดแก กระทรวงกลาโหม (3 เหลาทัพ) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หนวยงานดานเศรษฐกิจ หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานเศรษฐกิจในตางประเทศ
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ ททท.
หนวยงานดานการศึกษา นวัตกรรม หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานการศึกษาและ
นวัตกรรม ไดแก สํานักงาน ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร
หนวยงานดา นสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจ ดานสาธารณสุข ไดแก
กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ขอนําทฤษฎี แนวคิด ระเบียบ และกฎหมายที่สามารถ
นํามาอธิบายสถานการณ และเปนกรอบในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใชประโยชนในการ
อางอิงเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหแกกระทรวงการตางประเทศตอไป ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎี SWOT Analysis
โดย Albert Humphrey จากหนัง สือ SWOT analysis for management
consulting ค.ศ. 2005 ใชเ พื่อวิเ คราะหส ภาพทั่วไปขององค ก ร ในที่นี้ห มายถึง กระทรวงการ
ตางประเทศในบริบทของการเปนเจาภาพ (ประธาน ฝายเลขานุการ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก) ใน
กระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ วามีจุดแข็ง/จุดเดน (Strength–S) มีจุดออน
(Weakness–W) มีโอกาสในการปรับโครงสรางตามหลัก เกณฑที่วางไวหรือไม (Opportunity–O)
และมีอุปสรรค (Threats–T) ในการดําเนินงานอยางไร

แผนภูมิที่ 4 SWOT Analysis
ในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดวย SWOT จะ
แบงสภาพแวดลอมของกระทรวงการตางประเทศ ออกเปน 2 ดาน คือ สถานการณภายใน (ปจจัย
ภายใจ) (Internal origin) และสถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) (External origin) กลาวคือ
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(1) สถานการณภายใน/ปจจัยภายใจ ไดแก จุดแข็ง ขอไดเปรียบของกระทรวงฯ (Strengths) และ
จุดออน หรือ ขอเสียเปรียบของกระทรวงฯ (Weaknesses) (2) สถานการณภายนอก (ปจ จัย
ภายนอก) ไดแกโอกาสในการปรับโครงสรางตามหลักเกณฑ (Opportunities) และ อุปสรรคที่อาจ
เปนปจจัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน (Threats)
ทั้งนี้ การวิเคราะหบทบาทของกระทรวงการตางประเทศดวย SWOT ถือเปนหัวใจ
สําคัญ เนื่องจากในการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ตามทฤษฎีนี้จะทําใหสามารถมองเห็นภาพรวม
ขอดี ขอเสียตางๆ ของกระทรวงฯ ตลอดจนทราบถึง โอกาสและอุป สรรคในการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ทําใหสามารถ
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
2.1.2 ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ (Public Policy Process/ Public Policy
Cycle)
โดย James E. Anderson จากหนังสือ Public Policy Marking ค.ศ. 1975 เปน
ทฤษฎีที่ใชกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอสาธารณชน โดยมีขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ไดแก
1) จุดกําเนิดของนโยบาย (Policy Formation) เปนขั้นตอนแรกที่จะวิเคราะห
สภาพของปญหาสาธารณะที่มีผลกระทบตอกลุมคน และเปนปญหาที่ตองการการแกไข โดยลักษณะ
ของปญหาที่จะกลายเปนประเด็นเชิงนโยบายได ควรมีลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนปญหา
ที่ข ยายเป น วงกว า ง กระเทื อ นต อ ความรู สึ ก และเป น ที่ ส นใจของสื่ อ มวลชนทั่ ว ไป กระทบต อ
สิ่งแวดลอม ทาทายตออํานาจและความชอบธรรมของรัฐ หรือเปนปญหารวมสมัย ทั้งนี้ เมื่อทราบ
ลักษณะปญหานโยบายที่ชัดเจนแลว จะตองกําหนดวัตถุประสงคในการแกไขปญหาใหชัดเจน โดยการ
กําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย สามารถทําใหทราบถึงลําดับความสําคัญของนโยบายที่จะตองทํา
และการเลือกใชนโยบายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ นอกจากนี้วัตถุประสงคยังเปนปจจัย
กําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ และเปนเกณฑในการ
ประเมินผลสําเร็จของนโยบายวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด
2) การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) จะใชกรอบการวิเคราะหเชิง
ระบบหรือ ทฤษฎีระบบของ David Easton อาจารยดานรัฐศาสตร ชาวอเมริกัน โดยพิจารณาจาก
ปจจัยนําเขา (INPUT) ซึ่งเปนขอเรียกรองของกลุมที่เห็นปญหาและตองการเปลี่ยนแปลง แลวนํามา
วิเคราะหรวมกับตัวแสดงในกระบวนนโยบายสาธารณะ (Actors) และรูปแบบ (Model) เพื่อใหได
นโยบายสาธารณะ หรือ ปจจัยนําออก (OUTPUTS) ที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ ผูมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ ประกอบดวยฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และองคกรอิสระตางๆ
3) การตัดสินนโยบาย (Policy Decision) หรือการเลือกนโยบาย หมายถึง การ
เลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามตองการ ซึ่งหลัก
ในการตัดสินเลือกนโยบายอาจพิจารณาจาก ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการบรรลุ
เปาหมายของทางเลือก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบ
จากตนทุน ความพอเพียง (Adequacy) ความสามารถของการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายภายใต
เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู และความเปนธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการดําเนินการตาม
นโยบายตอประชาชนในสังคม
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4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการนํานโยบายที่
เลือกแลวไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ไดแก
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือระบบราชการ กลุมกดดัน และองคกรชุมชนหรือภาคประชาสังคม
และจะนํานโยบายไปวิเคราะหเพื่อสรางพันธกิจ แปลงเปนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ตลอดจนโครงการ
ตางๆ ทั้งนี้ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ความยากงายของสถานการณ ปญ หาที่เ ผชิญ อยู ตัวบทของนโยบาย โดยมีปจ จัย
ความสําเร็จ /ลม เหลว ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน ลัก ษณะของนโยบาย วัตถุป ระสงคของ
นโยบาย ความเปนไปไดทางการเมือง ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และความสัมพันธระหวางกลไกตางๆ ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน
5.) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) คือ ขั้นตอนในกระบวนการ
นโยบาย ซึ่งจะใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับ การดําเนินการตามนโยบาย หรือผลการดําเนินการตาม
นโยบายวาตอบสนองความตองการหรือมีคุณคาหรือไมเพียงใด ทั้งนี้ การประเมินผลนโยบาย มี 2
แนวทาง ไดแก (1) การประเมินเพื่อการกําหนดนโยบาย (Formative Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินกอนการกําหนดนโยบาย สวนมากเปนการประเมินความตองการ หรือประเมินความเปนไปได
ของนโยบายที่จ ะกํ า หนดขึ้ น (2) การประเมิ นผลเมื่ อดํ า เนิ นการเสร็ จ สิ้ น แล ว (Summative
Evaluation) หมายถึง การประเมินหลังนํานโยบายไปปฏิบัติในรูปของแผนกลยุทธ โดยมีการจั ดทํา
โครงการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว การประเมินดังกลาวเปนการติดตามแผนกลยุทธวาสามารถทํา
ไดในระดับใด มีคุณคาตัดสินไดระดับไหน
หลัก เกณฑ ก ารประเมินนโยบาย จะพิจ ารณาคลายๆ กับ การตัดสิน เลือ ก
นโยบาย ไดแก ประสิท ธิผล (Effectiveness) บรรลุผ ลตามเปาประสงคหรือไม ประสิท ธิภาพ
(Efficiency) ตองใชความสามารถเทาใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ความพอเพียง (Adequacy) ตอง
ใชทรัพยากรเทาใด จึงจะไดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค ความเปนธรรม (Equity) ผลที่ไดรับกระจาย
อยางเปนธรรมหรือไมการตอบสนอง (Responsiveness) ผลลัพธสรางความพึงพอใจใหกับกลุมตางๆ
ไดหรือไม และความเหมาะสม Appropriateness ผลลัพธที่ตองการมีคุณคาจริงหรือไม
2.1.3 แนวคิดของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
แบงการทํางานออกเปนคณะอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก
1) คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี/พหุภาคี
ทําหนาที่พิจารณายกรางแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาผานคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับ ชาติ แตงตั้ง
คณะทํางานใหชวยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
มารวมใหขอคิดเห็นไดตามความเหมาะสม และดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย
2) คณะอนุก รรมการดานแผนงบประมาณเชิง บูรณาการ ทําหนาที่เ สนอแนะ
แนวทางการจัดงบประมาณบูรณาการเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจในตางประเทศของคณะผูบริหาร
ประเทศไทยในประเทศตางๆ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรทวิภาคี/พหุภาคี และวางหลักเกณฑเพื่อ
จัด สรรงบฉุ ก เฉิน (Contingency fund) สํ าหรับ สถานเอกอัค รราชทูต และสถานกงสุ ล ใหญ
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เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารงานในลั ก ษณะบู ร ณาการ นอกจากนั้ น จะติ ด ตาม ประเมิ น ผล
ใหขอเสนอแนะการปรับ ปรุง กฎหมาย หรือระเบียบขอบัง คับ ตลอดจนวางแนวทางการบริห าร
งบประมาณแก ส ว นราชการภายในประเทศและคณะผู บ ริ ห ารประเทศไทยในต า งประเทศ
เพื่อปรับปรุงประสิท ธิภาพในการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ อีกทั้งจะทําหนาที่เ ชิญประชุม
หนวยงานที่เ กี่ยวของ แตง ตั้ง คณะทํา งานเพื่อช วยเหลือการปฏิบัติง านตามความเหมาะสมและ
ดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย
3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ป ระจําการในตางประเทศ
ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะการจัดโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูง สุด สนองตอบตอการดําเนินยุท ธศาสตรชาติ และยุ ทธศาสตรท วิภาคีและพหุภาคี
ตลอดจนพิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน เชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงานของรัฐมาใหความเห็น
และชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม และดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานของคณะอนุกรรมการ
2 ดาน คือ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรทวิภาคีและพหุภาคี และคณะอนุกรรมการดานบุคลากร
ในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานคณะอนุกรรมการดานงบประมาณเชิงบูรณาการ
2.1.4 หลั ก เกณฑ ก ารปรั บ โครงสร า งส ว นราชการในต า งประเทศตามกลไก
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
ประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญๆ ที่คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศไดจัดทําไว และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการยุท ธศาสตร ดาน
ตางประเทศในระดับชาติ เชน1
2.1.4.1 หลักเกณฑการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยที่ ก ารเป ด สํ า นั ก งานในต า งประเทศมี ผ ลให เ กิ ด ภาระผู ก พั น ต อ
งบประมาณแผนดินในระยะยาว จึงตองพิจารณาปจจัยตางๆ อยางรอบคอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ ไดกําหนด “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินการเพื่อรักษา
และสงเสริมผลประโยชนของไทยในพื้นที่นั้นๆ แทนการเปดสํานักงานโดย “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” ที่
สามารถนํามาใชแทนการมีสํานักงานประจําในตางประเทศ ประกอบดวย
1) การปดสํานัก งานและฝากภารกิจ กับ สถานเอกอัครราชทูตที่เ ปน
พันธมิตร
2) การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสํานักงาน
3) การยุบรวมสํานักงานและลดจํานวนเจาหนาที่
4) การส ง คณะซึ่ ง มี ภ ารกิ จ เฉพาะเป น ครั้ ง คราว (Mobile Unit/
Roadshow)
1

หลักเกณฑการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศตามกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศใน
ระดับชาติ โดยเฉพาะหลักเกณฑการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑการเปดสํานักงานใหมในตางประเทศ ได
นําไปใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศ ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ดวย
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5) การจาง Local staff
6) การ Outsource
7) การขยายเขตอาณาของสํานักงาน สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ใหครอบคลุมงานในพื้นที่นั้นๆ
8) การเพิ่มภารกิจใหกงสุลกิตติมศักดิ์
9) การเปดสํานักงาน Outpost
10) การใชประโยชนจากคนไทยทองถิ่น
11) การใช Roving Ambassador2 ไปพบหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของประเทศผูรับเปนครั้งคราว
12) การเปดสถานกงสุลใหญ
13) การเปดสถานเอกอัครราชทูต
เมื่ อ ได พ ยายามใช ตั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพข า งต น แล ว แต ไ ม ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดลุลวง และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดสํานักงานในพื้นที่นั้นๆ จึงจะพิจารณาเปด
เปนสํานักงาน สถานกงสุลใหญและสถานเอกอัครราชทูต ตอไป
2.1.4.2 หลักเกณฑการขอเปดสํานักงานใหมในตางประเทศ
1) ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานใหม มี ลั ก ษณะเฉพาะและเป น ภารกิ จ ที่
สวนราชการในตางประเทศภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศไมสามารถดูแลหรือรับผิดชอบแทนได
2) การใช ตั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพต า งๆ อาทิ การจ า งลู ก จ า งท อ งถิ่ น
การจางเหมาบริการ เปนตน ตามกรอบของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ไมสามารถ
ทําใหภารกิจของสํานักงานลุลวงไปได
3) ลู ก จ า งท อ งถิ่ น ไม ส ามานรถปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนข า ราชการของ
หนวยงานที่ขอเปดสํานักงานใหมได
4) สวนราชการที่ขอเปดสํานักงานใหมไมสามารถสงขาราชการไปปฏิบตั ิ
ราชการเปนการชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูต/ คณะผูแทนถาวร/ สถานกงสุลใหญ ได เพราะอาจ
ทําใหเกิดความลาชาหรือไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ
5) สวนราชการที่เ สนอขอมีง บประมาณเพียงพอที่จ ะรองรับ การตั้ ง
สํานักงาน
2.1.4.3 หลักเกณฑการขอสงหรือเพิ่มจํานวนขาราชการ
1) สวนราชการมีภารกิจ เพิ่ม ขึ้นอยางชัดเจน และเปนภารกิจ ตามที่
กําหนดในกรอบการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ (Revamp)
2) การเพิ่มจํานวนขาราชการในการปฏิบัติราชการในตางประเทศของ
สวนราชการนั้น มีความคุมคาในเชิงงบประมาณ
2

Roving Ambassador หมายถึง เอกอัครราชทูตที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดใหไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศ
ที่รัฐบาลไทยยังไมมีผูแทนไปประจําการ โดยเปนการไปปฏิบัติราชการครั้งคราว และสวนใหญจะใหเอกอัครราชทูต
ประจําการกระทรวง ทําหนาที่ดังกลาว
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3) สวนราชการสามารถขอเพิ่ม จํา นวนขาราชการปฏิบัติร าชการใน
ตางประเทศไดก็ตอเมื่อสวนราชการนั้น ไมสามารถใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการเหลานี้ได
(1) การบริหารงานจากหนวยงานกลางในประเทศ
(2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติราชการ
(3) การมอบหมายใหขาราชการใน สอท./คทถ./สกญ. ที่มีอยูเดิมดู
และรับผิดชอบภารกิจของสวนราชการนั้นได
(4) การจางลูกจางทองถิ่น
4) ภารกิจของสวนราชการที่ขอเพิ่มจํานวนขาราชการปฏิบัติราชการใน
ตางประเทศตองใชผูปฏิบัติงานที่มีความรูและประสบการณเฉพาะสาขาหรือเฉพาะชองทางของสวน
ราชการนั้น
5) ภารกิ จ ของสว นราชการจะตอ งเป น ภารกิ จ ที่มี อยู ป ระจํ า งานมี
ปริมาณมาก ตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และมีหนวยงานในประเทศนั้น (counterpart)
ที่ชัดเจน
6) ดําเนินการภายใตงบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการ
2.1.4.4 หลักเกณฑการปรับระดับตําแหนงหัวหนาสํานักงานเปนระดับ 9
1) สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ ในประเทศที่สวนราชการ
เสนอขอจะตองมีร องหัวหนาคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศเปนระดับ 9 (ตําแหนง
อัครราชทูต) หรือในกรณีของสถานกงสุลใหญตองมีหัวหนาคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ
เปนระดับ 9
2) ประเทศที่สวนราชการเสนอขอจะตองเปนที่ตั้งขององคการระหวาง
ประเทศ และสวนราชการที่เ สนอขอตองมีบ ทบาทชัดเจนในเวทีดัง กลาว หรือมีห นาที่ดูแลและ
รับผิดชอบภารกิจในระดับภูมิภาค
3) สวนราชการที่เสนอขอมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สําคัญในประเทศหรือ
กลุมประเทศที่ขอเปดสํานักงาน
4) ประเทศที่ส วนราชการเสนอขอเป นประเทศคู ค าที่ สํา คัญ หรื อ มี
ผลประโยชนที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอประเทศไทย
5) สวนราชการที่เสนอขอมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ โดยไดรับการ
ยืนยันจากหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําประเทศนั้น รวมทั้ง แสดงแนวโนมการปฏิบัติภารกิจ ใน
อนาคตได
6) ดําเนินการภายใตงบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการ
2.1.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศป พ.ศ. 2552
สาระสํ า คั ญ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห ารราชการใน
ตางประเทศป พ.ศ. 2552 (ระเบียบ สนร. พ.ศ. 2552) ที่มีสวนเกี่ยวของกับ การปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศ โดยเฉพาะการเปดสํานักงานในตางประเทศ และการบริหารราชการใน
ตางประเทศในภาพรวม ไดกําหนดไว ดังนี้
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หมวด 1 ขอ 6
“สวนราชการประสงคจะจัดตั้งหรือรวมหนวยงานในตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบดังกลาว ใหรวมพิจารณากับ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูแทนสํานัก
งบประมาณ และผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
การสั่งยุบเลิกหนวยงานในตางประเทศ ใหสวนราชการเจาสังกัดแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและกระทรวงการตางประเทศทราบ”
หมวด 4 ขอ 13
“เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการในต า งประเทศเป น ไปอย า งมี เ อกภาพ ให มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กวา คณะกรรมการบริห ารราชการในตางประเทศ ประกอบดว ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานกรรมการ ปลัดกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย ประกระทรวงอุต สาหกรรม ผูอํ านวยการสํา นัก งบประมาณ เลขาธิก าร
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการ
ให ป ลั ด กระทรวงการต า งประเทศเป น กรรมการและเลขานุ ก าร และรอง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงการตางประเทศมอบหมายเปนผูชวยเลขานุการ
ในกรณีจําเปนและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศจะเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรเขารวม
เปนกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องนั้นก็ได”
หมวด 4 ขอ 14
“คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. เปนศูนยกลางในการประสานนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารราชการใน
ตางประเทศของสวนราชการตางๆ ใหมีความเปนเอกภาพ
2. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหาร
ราชการในตางประเทศ
3. อํานวยการใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
รวมทั้งเสนอแนะและพิจารณาแกไขปญหาในการบริหารราชการในตางประเทศใหแกสวนราชการหรือ
คณะผูแทน
4. ใหความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศในการวางระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการในตางประเทศ
5. เชิญบุคคลจากสวนราชการและองคการเอกชนมาชี้แจง ใหขอคิดเห็นหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินตามระเบียบนี้
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในระเบียบนี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
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2.1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
มีบทบัญญัติแมบทสําหรับการบริหารราชการของไทย ในมาตรา 3/1 กลาววา
“การบริ ห ารราชการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ต อ งเป น ไปเพื่ อประโยชน สุข ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีป ระสิท ธิภาพ ความคุมคาในเชิง ภารกิจ แหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
การจั ด สรรงบประมาณ และการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
หรือปฏิบัติหนาที่ ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การ
มีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
2.1.7 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา
2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จ ะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กําหนด
4) ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การปฏิ บั ติต ามแผนปฏิ บัติ ร าชการเกิ ด
ผลกระทบตอ ประชาชน ให เ ป นหนา ที่ ข องสว นราชการที่จ ะต องดํา เนิ นการแก ไขหรื อบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจ ใดมีความเกี่ยวของกับ หลายสวนราชการหรือเปน
ภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หรือ
หัวหน าคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อ ใหก ารบริ ห ารราชการแบบบูร ณาการในจัง หวัดหรือใน
ตางประเทศ แลวแตกรณีสามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวน ตามความจําเปนและบริหาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โดยที่การศึกษาสวนบุคคลในเรื่องโครงสรางของสวนราชการที่ประจําการในตางประเทศ
โดยเฉพาะการจัดโครงสรางที่เริ่มจากสวนกลางนั้น ยังไมมีผูทําการศึกษาไว แตมีวรรณกรรมที่สะทอน
เรื่องการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทยในตางประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับ
โครงสรางของสวนราชการในตางประเทศบางประเด็น สรุปได ดังนี้
1) รายงานการศึก ษาสวนบุ คคลในหลัก สูตรนัก บริห ารการทูต ป 2556 รุน 5 หัวข อ
“ยุทธศาสตรสูการบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานไทยในตางประเทศ” โดย นายสธน เกษมสันต
ณ อยุธยา ไดกลาวถึงการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการทั้งดานงาน เงิน และคน โดยมี
เปาหมายใหสวนราชการในตางประเทศสามารถทํางานรวมกันทั้งในดานนโยบายและการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลัก Maximum coverage-Minimum resources
นายสธนฯ เห็นวาผลสําเร็จในการขับเคลื่อนทีมประเทศในตางประเทศ ยอมตองเริ่ม
จากการพิจ ารณาจัดโครงสรางของทีมประเทศไทยจากสวนกลางที่มีเปาหมาย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของรัฐบาล มีการระดมสมองจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีขั้นตอน มีหลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของรองรับ เพื่อใหโครงสรางของสวนราชการในตางประเทศหรือทีมประเทศไทยมี
ศักยภาพ มีการดําเนินงานตามภารกิจ มีเอกภาพ และบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) รายงานการศึก ษาสวนบุ คคลในหลัก สูตรนั ก บริห ารการทูต ป 2552 รุน 1 หัวข อ
“การทูตและการบริหารทีมประเทศไทยในการดําเนินความสัมพันธ : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว” โดยนายพิชัย อิศรภักดี ซึ่งกลาวถึงถอยแถลงเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีเมื่อป
2546 ในการประชุมเพื่อทบทวนโครงสรางและองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศ ทีเ่ ปน
จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนระบบการทํางานที่มีแนวคิดแบบแบงแยกงาน (Division of labour) ตางคน
ตางอยู ตางคนตางทํา สิ้นเปลืองงบประมาณและไมคุมคา มาเปนการทํางานที่ใชบูรณาการกันทั้งดาน
ยุทธศาสตร บุคลากร และงบประมาณ โดยยกกรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
นายพิชัยฯ ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศ
ที่เริ่มจากนโยบายของสวนกลาง และกําหนดใหมีสถานเอกอัครราชทูตนํารอง 6 แหง ที่เริ่มการปฏิบัติ
ในงานตางประเทศแบบบูรณาการ และตอมาขยายระบบบูรณาการใหครอบคลุมสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญทุกแหงทั่วโลก
3) รายงานการศึก ษาสวนบุ คคลในหลัก สูตรนัก บริห ารการทูต ป 2552 รุน 1 หัวข อ
“การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีม ประเทศไทย กรณีศึก ษา สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุง ลอนดอน” โดยนางลิน นา ตัง คธั ช ซึ่ง ได ก ล าวถึง การพัฒ นาระบบการบริห ารราชการใน
ตางประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อป 2540 สง ผลใหมีก ารปดสํานักงานในตางประเทศและลด
บุคลากร เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศมีประสิทธิภาพดวยจํานวนบุคลากรและ
สํานัก งานที่เหมาะสม และนําแนวคิดเรื่องทีมประเทศไทย ที่มี ยุทธศาสตรก ารบูรณาการแผนงาน
(Unified work plan) การบังคับบัญชา (Unified command) และการจัดโครงสรางสํานักงาน
(Unified structure) มาใชอยางเปนรูป ธรรม โดยยกกรณีศึก ษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลอนดอน
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นางลินนาฯ ชี้ใหเห็นวาการนํายุทธศาสตรก ารบูรณาการมาใชในการปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการแบ ง ภารกิจ และหนา ที่
ความรับผิดชอบในทีมประเทศไทยไมใหมีความซ้ําซอนกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการจัดองคประกอบ
ของทีมประเทศไทยตั้งแตตนทาง (สวนกลาง) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังไดนําหลัก 4M ไดแก
Man Money Material Management มาเปนแนวทางในการวิเคราะหความสําเร็จ ของการ
ปฏิบัติง านของทีมประเทศไทยที่ กรุงลอนดอน ซึ่งในสวนของการบริหารจัดการ (Management)
พบวาการมี Back office หรือสวนกลางที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศเปนเรื่องที่สําคัญ มาก และไดกลาวถึง บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี /พหุภาคี ที่จะทําการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรทวิภาคีเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณตางประเทศในขณะนั้น และในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่ทําหนาที่พัฒนา
และปรับโครงสรางสวนราชการของไทยในตางประเทศใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ และ
มีความคุมคา
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มุงเนนการศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําให การปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศไมเปนไปหลักเกณฑที่กําหนดไว ทั้งในกรอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตา งประเทศในระดั บ ชาติ / คณะอนุก รรมการโครงสร างบุค ลากรของไทยที่ป ระจํา การใน
ตางประเทศ และ ตามระเบียบ สนร. วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในชวงป
พ.ศ. 2552-2558 โดยผูศึกษาไดนําทฤษฎี SWOT Analysis ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ ตลอดจน
แนวคิดเรื่องการบริห ารราชการในตางประเทศ และกฎระเบียบที่เ กี่ยวของ มาเปนกรอบในการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหก ารปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไม
เปนไปหลักเกณฑที่กําหนดไว และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง ดําเนินการเพื่อสง เสริม
บทบาทเชิง รุกของกระทรวงการตางประเทศ ในการผลักดันใหก ารปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไว ทั้งนี้ หากขอเสนอแนะจากการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จะมี
สวนชวยแกไขปญหาที่เ กิดขึ้นไดบาง ก็นาจะทําใหโครงสรางของคณะผูแทนไทยในตางประเทศมี
เอกภาพ สะทอนพันธกิจ (mission) ในพื้นที่ และคงหลักการ Maximum coverage-Minimum
resources ไมมากก็นอย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ภาพรวมของคําขอของสวนราชการตางๆ ในการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
จากการศึกษาคําขอของสวนราชการตางๆ ที่ประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พบวา
ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอจากสวนราชการตางๆ จํานวนกวา 60 รายการ ประกอบดวย
1) คําขอของสวนราชการตางๆ ผานกลไกของระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาด วยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เพื่อขอเปดสํานักงานในตางประเทศ จํานวน 14 แหง
2) คําขอของสวนราชการตางๆ ผานกลไกคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศ จํานวนกวา 50 รายการ ประกอบดวย การขอเปดสํานักงานในตางประเทศ
การขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศโดยไมเปดเปนสํานักงาน การขอปรับระดับหัวหนา
สํานักงานใหสูงขึ้น การโอนยายอัตรากําลัง การปรับและขยายเขตอาณา และการขอเพิ่มอัตราลูกจาง
ในตางประเทศ
ในจํานวนคําขอกวา 60 รายการขางตน พบวามีคําขอประมาณรอยละ 50 ที่ไดรับอนุมัติให
ดําเนินการได สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนคําขอที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
3.2 ขอสรุปจากการศึกษาและความเชื่อมโยงกับทฤษฎี
3.2.1 ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ
3.2.1.1 จากการศึกษาขอมูล ผูศึกษาพบวาจุดกําเนิดสําคัญ หรือสาเหตุที่ทําให
การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และตองการใหมี
การแกไขในเชิงนโยบาย (Policy Formation) ประกอบดวย
1) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล โดยในชวงป พ.ศ. 2552-2558
มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายสมัย และรัฐบาลแตละสมัยมีนโยบายตอการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตา งประเทศที่ แ ตกต า งกั น ออกไป บางรั ฐ บาลประสงค ใ ห ข ยายโครงสร า งที ม ประเทศไทยใน
ตางประเทศใหใหญขึ้น บางรัฐบาลเห็นวาโครงสรางที่มีอยูเหมาะสมแลว เปนตน
2) การแทรกแซงของฝายการเมือง (Top down) มีอยูทุกยุคสมัย ทั้งนี้
ในชวง ป พ.ศ. 2552-2558 มีการสนับสนุนจากฝายการเมืองใหสงขาราชการจากหนวยงานความ
มั่นคงไปปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยยังไมมีภารกิจที่ชัดเจนและซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการเปดสํานักงานของหนวยงานความมั่นคงในตางประเทศ ซึ่ง
ยังไมมีความจําเปนตองเปดในชวงเวลาดังกลาวดวย
3) ลักษณะคําขอของสวนราชการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ มุงเนน
การจะไปประจําการในตางประเทศมากเกินไป โดยละเลยเรื่องภารกิจหรือความจําเปนในพื้นที่ เชน
คําขอในการเปดสํานักงานในชวงที่รัฐบาลมีมาตรการระงับการเปดสํานักงานในตางประเทศ การขอไป
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ปฏิบัติงานในตางประเทศในสาขาที่ไมใชยุทธศาสตรของไทยในตางประเทศ หรือการกําหนดเขตอาณา
ที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง เปนตน
4) ความเห็ น ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งต อ คํ า ขอของส ว นราชการ
โดยเปนความเห็นที่แตกตางกันของหนวยงานเดียวกัน เนื่องจากการเปลี่ยนบุคลากร เปนตน
ทั้งนี้ ผูศึกษาจะไดสรุปและยกตัวอยางประกอบตอไป
3.2.1.2 เมื่อทราบสาเหตุของปญ หาขางตนแลว การกําหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ตองวางแผนเปนขั้นตอน ทั้งการแกไขปญหาระยะสั้นหรือเฉพาะหนา และการแกไข
ปญหาระยะยาว โดยนโยบายระยะสั้น (เฉพาะหนา) กระทรวงการตางประเทศตองใหความรูเกี่ยวกับ
การบริหารราชการในตางประเทศและการปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ตลอดจน
หลักเกณฑและระเบียบตางๆ กับหนวยงานสวนกลางและสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ
เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจตรงกัน เห็นคุณคาและความสําคัญของการมีโครงสรางทีมประเทศไทย
ที่เหมาะสมในประเทศตางๆ โดยใชภารกิจเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(Task-based oriented) จากนั้นจึงขยายการใหองคความรูดังกลาวกับสวนราชการตางๆ ที่มีภารกิจ
ดานการตางประเทศ ซึ่งเชื่อวาจะชวยแกไขปญหาคําขอที่ไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของสวนราชการตางๆ ไดในระดับหนึ่ง สําหรับนโยบายในระยะยาว กระทรวงการตางประเทศอาจ
พิจารณา (1) ใชประโยชนจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนประธานในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนทบทวนและปรับ ปรุง
หลักเกณฑใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการพิจารณาปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศตอไป (2) ใชประโยชนจากคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ
ซึ่งเปนคณะกรรมการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ
พ.ศ. 2552 ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานเชนกัน ในการเชิญ ระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทาจากหนวยงานที่มีภารกิจในตางประเทศเพื่อปรึก ษาหารือ และวาง
ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริห ารราชการในตางประเทศ โดยควรเปนการพบปะที่จัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ (3) ทบทวนและจัดทําคูมือการจัดลําดับขั้นของภารกิจ (Grading) ในตางประเทศของ
สวนราชการตางๆ โดยเปนคูมือที่ใชควบคูกับหลักเกณฑอื่นๆ เพื่อใหการพิจารณาคําขอไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศของสวนราชการมีน้ําหนัก มีหลักการและความนาเชื่อถือ สามารถพิสูจนไดจริง อีกทั้ง
คูมือดังกลาวอาจชวยปฏิเสธการแทรกแซงทางการเมือง (Top down) ไดในระดับหนึ่ง
3.2.1.3 การเลือกนโยบาย (Policy Decision) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขางตน
หากสามารถวางแผนการดําเนินการเปนขั้นตอน จะเปนนโยบายที่มีความเหมาะสม สามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหก ารปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศมีประสิท ธิภาพ (Efficiency)
ประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเปนธรรม (Equity)
3.2.1.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) จะเกิดผลเปนรูป ธรรม
โดยเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะใชอํานาจหนาที่ในคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ หรือในคณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ สรางความเขาใจรวมกันและเนนย้ําใหสวนราชการตางๆ ใชภารกิจ ความจําเปน และ
ความคุมคาเปนหลักในการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ อยางไรก็ดี นโยบายระยะสั้นและระยะยาวที่

21
จะนําไปปฏิบัติ จะไดผลหรือประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดวย
เชน ทัศนคติของสวนราชการตางๆ ลักษณะของคําขอที่มีการเมืองสนับสนุน ยอมจะมีสวนทําให
นโยบายที่นําไปปฏิบัติไดผลแตกตางกัน
3.2.1.5 การประเมินนโยบาย (Evaluation) เมื่อกระทรวงการตางประเทศไดนํา
นโยบายระยะสั้นและระยะยาวขางตนไปใชแลวระยะหนึ่ง สามารถประเมินนโยบายได โดยหากเปน
นโยบายที่นําไปใชแลวไดรับการตอบรับที่ดี นั่นหมายถึงคําขอใหมๆ จากสวนราชการตางๆ ควรจะมี
นอยลง หรือเปนคําขอที่สวนราชการไดพิจารณาแลววามีความจําเปนและคุมคา อีกทั้งกระทรวงการ
ตางประเทศควรจะควบคุม (handle) กระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการไดมากขึ้น และมี
บทบาทนําในการใหขอเสนอแนะการจัดโครงสรางสวนราชการในตางประเทศที่เหมาะสม
3.2.2 ทฤษฎี SWOT Analysis
ในการวิเคราะหกระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศดวย SWOT
จะแบงสภาพแวดลอมออกเปน 2 ดาน คือ สถานการณภายใน (ปจจัยภายใจ) (Internal origin) และ
สถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) (External origin) ซึ่ง ผูศึกษาไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค ของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเจาภาพ (ประธาน และฝายเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลาการของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และหนวยงานหลักใน
การพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศในกรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ราชการในตางประเทศ) สรุปได ดังนี้
3.2.2.1 สถานการณภายใน/ปจ จัยภายใจ ไดแก จุด แข็ง (Strengths) หรื อ
ขอไดเปรียบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก การเปนองคกรหลักดานตางประเทศของรัฐบาล
มีสํานัก งานและมีผูแทนที่มีความรอบรูงานดานการตางประเทศ สามารถเขาถึง หนวยงานและมี
ปฏิสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ของประเทศตางๆ ได
และมีประสบการณสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับองคประกอบของ
ทีมประเทศไทยในตางประเทศไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันจุดออน (Weaknesses) หรือข
อเสียเปรียบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก การหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของขาราชการที่
ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดตอนไปไมมีศูนยรวมเกี่ยวกับความเปนมาและประวัติศาสตร
(Institutional memory) ของการปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ นอกจากนั้น ยัง มี
จุดออนที่ผูบริหารกระทรวงฯ อาจไมอยูในฐานะที่จะทัดทานหรือปฏิเสธการแทรกแซงทางการเมืองได
3.2.2.2 สถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) ไดแก โอกาส (Opportunities)
ในการปรับโครงสวนราชการในตางประเทศใหเปนไปสรางตามหลักเกณฑ และหลักการ Maximum
coverage–Minimum resources เชน การใหความรูแกส ถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ
กรมตางๆ ในกระทรวงการตา งประเทศ ตลอดจนส วนราชการที่มีภารกิจ ดานการต างประเทศ
เกี่ยวกับ แนวคิดการบริหารราชการในตางประเทศ หลัก เกณฑ และกฎระเบียบต างๆ ที่เ กี่ยวของ
เพื่อประโยชนในการใหจัดองคป ระกอบของทีม ประเทศไทยในตางประเทศใหมีความเหมาะสม
ตอบสนองตอภารกิจในพื้นที่และมีความคุมคา เปนตน สําหรับอุปสรรค (Threats) ที่เปนปจจัยสําคัญ
ตอการดําเนินงาน ไดแก การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบาย การแทรกแซงของฝายการเมือง (Top

22
down) ลักษณะคําขอของสวนราชการตางๆ ที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ หรือมุงเนน
ความตองการที่จะไปปฏิบัติงานตางประเทศมากเกินไปจนไมไดคํานึงถึงความจําเปน เกิดความซ้ําซอน
ของการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน สูญเสียทรัพยากร และไมคุมคา
3.3 ข อสรุปของสาเหตุ ที่ทํา ใหการปรับโครงสรา งสวนราชการในตา งประเทศไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ
จากการวิเคราะหโดยอางอิงทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ และทฤษฎี SWOT Analysis
สามารถสรุปสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑ
พรอมยกตัวอยางทีเ่ กิดขึ้นจริงประกอบ ดังนี้
3.3.1 นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป
ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง นโยบายของรัฐบาล
แตละสมัยตอการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศหรือโครงสรางของทีมประเทศไทยมีความ
แตกตางกัน อีกทั้งเปนชวงที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการเปดสํานักงานในตางประเทศ ที่ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศถูก ลดบทบาทในเรื่องการเปดสํานัก งานในตางประเทศ เนื่ องจากเดิม เคยเปนผูใ ห
ขอเสนอแนะหลักในการเปดสํานักงานในตางประเทศ แตระเบียบดังกลาว ทําใหการเปดสํานักงานใน
ตางประเทศแมแตของกระทรวงการตางประเทศเอง ก็ตองสงคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. จึงเปน
ชวงเวลาที่กระทรวงการตางประเทศตองปรับตัวและทํางานหนักขึ้น ทั้งในบทบาทประธานและฝาย
เลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และในฐานะ
1 ใน 4 หนวยงานหลักที่พิจารณาการเปดสํานัก งานในตางประเทศ ตามกลไกของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้ง 2 บทบาทตางมีจุดหมาย
เพื่อที่จะ “ตะลอม” และ “โนมนาว” ใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว และตามหลักการ Maximum coverage–Minimum resource
ทั้ง นี้ คํ าขอที่ ได รับ อนุมั ติใ หดํ าเนิน การได ในชว งป พ.ศ. 2552-2558 จึง มีทั้ ง
โครงสรางที่มีความเหมาะสมเปนตัวอยาง (model) ที่ดีและโครงสรางที่ไมเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาและผลกระทบตอโครงสรางทีมประเทศไทยในระยะยาว
3.3.2 การแทรกแซงของฝายการเมือง
3.3.2.1 ฝายการเมืองสนับสนุนการสง ขาราชการจากหนวยงานความมั่นคงไป
ประจําการในตางประเทศ โดยไมมีภารกิจ ที่ชัดเจน ไมมีความจําเปนและซ้ําซอนกับ ภารกิจ ของ
หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ ในกรณีนี้แมวาหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ตลอดจนผลการพิจ ารณาเบื้องต นของคณะทํ างานโครงสรางบุ คลากรฯ จะไมส นั บ สนุน การส ง
ขาราชการไปปฏิบัติงาน แตฝายการเมืองยัง คงยืนยันและเห็นชอบในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ ใหสงขาราชการจากหนวยงานความมั่นคงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาว การ
ปฏิบัติงานในลักษณะซ้ําซอนเชนนี้ นอกจากจะสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก และไมคุมคาแลว ยัง
ทําใหโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศไมมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ หลักเกณฑสําคัญของการสงขาราชการไปประจําการในตางประเทศ
คือ สวนราชการมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อยางมีนัยสําคัญ การสงขาราชการไปมีความคุมคาในเชิง
งบประมาณ และเปนภารกิจที่ไมสามารถใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ (บทที่ 2 หนา 13) การบริหารงาน
จากสวนกลาง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มอบหมายใหขา ราชการสถานเอกอัครราชทูต /
สถานกงสุล ใหญ ดําเนินการแทนได ทั้งนี้ การสงขาราชการไปประจําการในลัก ษณะนี้ ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อดูผลงานและความจําเปน หากภารกิจยัง คงซ้ําซอนกับ
หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็ไมควรจะสงขาราชการไปปฏิบัติงานตอ
3.3.2.2 ฝ า ยการเมื อ งสนั บ สนุ น การเป ด สํ า นั ก งานใหม ใ นต า งประเทศของ
หนวยงานดานความมั่นคง โดยเปนประเทศที่ยังไมมีความจําเปนตองเปดสํานักงานในชวงระยะเวลานั้น
เนื่องจากภารกิจยังมีไมม าก อยางไรก็ดี โดยที่เ ปนความประสงคของฝายการเมือง สวนราชการ
เจาของคําขอจึงไดสงคําขอเปดสํานักงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 และไดรับการพิจารณาใหเปดสํานักงานในที่สุด
ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ สํ า คั ญ ของการเป ด สํ า นั ก งานในต า งประเทศ คื อ
ผลประโยชนของไทยในพื้นที่ดังกลาวทั้งทางด านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี
เงื่อนไขที่สวนราชการนั้นๆ ไดใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ อยางเต็มที่แลว และพบวาไมส ามารถ
ทําใหภารกิจลุลวงไปได ไมวาจะเปนการสงขาราชการไปปฏิบัติหนาที่เปนครั้งคราว การฝากภารกิจ
กับสวนราชการอื่น การจางลูกจางชวยดําเนินการ จึงจะตัดสินใจเสนอคําขอเปดสํานักงาน
3.3.3 คําขอของสวนราชการ ที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
3.3.3.1 การขอเปดสํานักงานในประเทศตางๆ ในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม หรือไมพรอม
เปนคําขอจากหนวยงานดานเศรษฐกิจ และหนวยงานดานความมั่นคงที่เสนอในชวงที่รัฐบาลออก
มาตรการระงับการเปดสํานักงานในตางประเทศ หรือการเสนอขอเปดสํานักงานโดยสวนราชการผูขอ
ยังไมมีความชัดเจนในวัตถุประสงคที่จะไปเปดสํานักงาน ทําใหไมสามารถชี้แจงและใหเหตุผลความ
จําเปน (justify) ในการขอเปดสํานักงานในตางประเทศได
3.3.3.2 การขอกําหนดภารกิจ ดานที่ไมใชยุท ธศาสตรของไทยในตางประเทศ
พรอมขอส ง ขาราชการไปปฏิบั ติง าน เปนคํา ขอจากหน วยงานด านสาธารณสุข ที่ป ระสงค จ ะไป
ประจําการในตางประเทศ ซึ่งเปนภารกิจที่รัฐบาลยังไมเคยมีนโยบายที่จะใหปฏิบัติงานในตางประเทศ
อีกทั้งประเทศเจาบานจะไมอนุญาตใหบุคลากรดานสาธารณสุขทําการรักษาในตางประเทศ ในขณะที่
ภารกิจ การชี้ แจงขอ มูล ด านสุขภาพ การเข ารว มฐานะผูแทนไทยในการประชุม ระดับ ต างๆ ใน
ตางประเทศ สามารถดําเนินการไดโดยใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การเดินทางไปปฏิบัติงานหรือ
ประชุมเปนครั้งคราว ซึ่งไมมีความจําเปนตองไปประจําการ
3.3.3.3 การขอกําหนดภารกิจและสง ขาราชการไปยัง ประเทศที่ไมมีหนวยงาน
(counterpart) ที่จ ะปฏิสัมพันธดวยได เปนคําขอของหนวยงานดานเศรษฐกิจซึ่ง ประสงคจะไป
ปฏิบัติงานในประเทศที่โครงสรางภาครัฐยังไมมีกระทรวงหรือหนวยงานที่จะไปมีปฏิสัมพันธดวย
3.3.3.4 การขอกําหนดภารกิจซึ่งซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงานในพื้นที่และขอ
สงขาราชการไปปฏิบัติงาน เปนคําขอของหนวยงานความมั่นคงที่ประสงคจะสงขาราชการไปปฏิบัติ
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ภารกิจในตางประเทศ แตภารกิจดังกลาวซ้ําซอนกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ อีกทั้งภารกิจที่จะ
ดําเนินการมีความออนไหว อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือบาดหมางกับประเทศเจาบานได
3.3.3.5 การขอกําหนดภารกิจและสงบุคลากรที่ไมใชขาราชการไปประจําการใน
ตางประเทศ เปนคําขอของหนวยงานดานการศึกษาและนวัตกรรม ที่ประสงคจ ะสง บุคลากรจาก
หนวยงานในกํากับไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ซึ่งไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการประจําการในตางประเทศกําหนดไวสําหรับผูที่เปนขาราชการเทานั้น
3.3.3.6 การขอกําหนดภารกิจและสงขาราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยัง ไมมี
ความจําเปนตองมีภารกิจนั้นๆ เปนคําขอของหนวยงานดานการศึกษาและนวัตกรรมที่ประสงคจะไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตองการความชํานาญทั้ง ดานนวัตกรรมและภาษาทองถิ่นเปนการเฉพาะ โดย
หนวยงานผูขอเห็นว าไทยมีความตกลง (MOU) กับ ประเทศเจ าบา นหลายฉบั บ จึง นาที่ จ ะส ง
ขาราชการไปประจําการเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหนาของความรวมมือดานนวัตกรรม
ดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาการดําเนินงานตาม MOU มีหนวยงานเฉพาะทั้งของไทยและประเทศ
เจา บานดํา เนิน การมาอยา งต อเนื่ องอยูแ ลว การสง ขา ราชการไปประจํา การ จึ ง มิไ ดเ พิ่ม การมี
ปฏิสัมพันธในระดับที่จะสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังไมมีความจําเปนและไมคุมคา
3.3.3.7 การขอยกระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศใหสูงขึ้นโดยยังไมมคี วาม
จําเปน เปนคําขอของหนวยงานดานเศรษฐกิจซึ่งเสนอคําขอในชวงที่สํานักงาน ก.พ. อยูระหวางการ
กําหนดหลักเกณฑและทบทวนเงื่อนไขการปรับตําแหนงที่สูงขึ้น หรือกรณีที่เสนอขอยกระดับหัวหนา
สํานักงานซึ่งยังไมมีผลงานเชิงประจักษเพียงพอที่จะไดรับการปรับระดับใหสูงขึ้น
3.3.3.8 การขอกําหนดเขตอาณาที่ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริง เปนคําขอของ
หนวยงานดานเศรษฐกิจที่ตั้งอยูทวีปแอฟริกาตอนเหนือ และประสงคจะมีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่
ทั่วทวีปแอฟริกาเหนือจรดใต ซึ่งคําขอดังกลาวไดรับการทักทวงเนื่องจากสํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือ
จะอยูหา งจากแอฟริ ก าใตถึง 7,000 กม. ในทางปฏิบั ติห ากมี ส ถานการณห รือ เหตุ ใดๆ เกิ ดขึ้ น
สํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือจะไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานบริเวณแอฟริกาใตไดทันทวงที ใน
กรณีนี้ คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ จึงไดอนุมัติก ารกําหนดเขตอาณาเฉพาะที่ใกลกับ
สํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือ และใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เกี่ยวของดูแลภารกิจในแอฟริกาใต
นอกจากนั้น มีคําขอจากหนวยงานดานความมั่นคง ที่ขอขยายเขตอาณาจากมณฑล
ที่ปฏิบัติหนาที่อยูใหครอบคลุมเขตอาณาทั้งประเทศ ซึ่งคําขอดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนเนื่องจาก
การปรับเขตอาณาจากระดับมณฑลเปนระดับประเทศ เปนเรื่องที่ประเทศเจาบานจะตองพิจารณาใน
ระดับนโยบาย อีกทั้งลักษณะภารกิจของหนวยงานความมั่นคงดังกลาวเนนการประสานงานในมณฑล
ไมมีขอบเขตอํานาจ (jurisdiction) ในการปฏิบัติงาน
3.3.4 ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
พบกรณีที่หนวยงานความมั่นคงขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ แต
คําขอไมไดรับการสนับสนุน เนื่องจากภารกิจมีความซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงานดานความมั่นคง
ในพื้นที่ ตอมาหนวยงานดัง กล าวไดมีห นัง สือขอทบทวนผลการพิจ ารณาของคณะอนุก รรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ อีกครั้ง พรอมยืนยันการขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ซึ่งในการ
ขอทบทวน ไดนําแผนยุท ธศาสตรสง เสริมความรวมมือและสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

25
ประเทศในสาขาที่หนวยงานมีความเชี่ยวชาญและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวมา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งปรากฏวาคําขอทบทวนไดรับ การสนับสนุนจากหนวยงานความมั่นคงใน
พื้นที่ ซึ่งเปนความเห็นที่แตกตางจากความเห็นในการพิจารณาครั้งแรก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคล สงผลใหหนวยงานความมั่นคงดังกลาวไดรับความเห็นชอบใหสงขาราชการไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ
3.4 ความเห็นที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดหารือ/สนทนา สัมภาษณ และรวบรวมความเห็นจากการตอบแบบสอบถามของ
เพื่อนขาราชการ ผูบังคับบัญชาในอดีตและปจจุบัน ที่มีประสบการณการไปประจําการในตางประเทศ
และทํางานใกล ชิ ดกับ สว นราชการตา งๆ หรือ ทีม ประเทศไทยในพื้ นที่ โดยได ใหค วามเห็น และ
ขอเสนอแนะที่เ ป นประโยชน ในการแก ไขปญ หาตา งๆ ที่ เ กิดขึ้ นในกระบวนการปรับ โครงสรา ง
สวนราชการในตางประเทศ สรุปดังนี้
1) โครงสรางทีมประเทศไทยในภูมิภาคตางๆ ในขณะนี้ เห็นวาสอดคลองกับภารกิจ และ
ความจําเปนในพื้นที่ โดยสถานเอกอัครราชทูตที่อยูในประเทศที่เปนประเทศยุทธศาสตร (Strategic
posts) จะมีโครงสรางทีมประเทศไทยที่ใหญกวาประเทศที่ไมใชประเทศยุทธศาสตร (Non-strategic
posts) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชวงแรกของการทบทวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
เมื่อ พ.ศ. 2546-2547 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเขมงวดและยึดหลักเกณฑการปรับโครงสรางอยาง
เครงคัด
2) โครงสรางของทีม ประเทศไทยในภูมิภาคยุโรป สวนใหญมีขนาดคอนขางเล็ก และมี
การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพอยางมีศักยภาพ กลาวคือ สํานักงานหนึ่งๆ อาจมีเขตอาณาครอบคลุม
ภารกิจไปในหลายประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีขนาดเล็กและอยูใกลชิดกัน เดินทางสะดวก
ทําใหการทํางานมีความคุมคา และขาราชการสวนใหญเห็นวาโครงสรางของทีมประเทศไทยในภูมิภาค
ยุโรปมีความเหมาะสมดีแลว มีการแบงภารกิจชัดเจน ไมมีความซ้ําซอน
3) โครงสรางของทีมประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา ตลอดจน
ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา และแปซิฟกใต มีทั้งขนาดใหญและเล็ก และพบวาสํานักงานบางแหง
มีเ ขตอาณาครอบคลุม ประเทศจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหก ารดูแลไปไมทั่วถึง นอกจากนั้น พบวา
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ และสํานักงานตางๆ ไมสอดคลองกัน ทําใหเกิด
การไขว ก ารดูแ ลภารกิจ ในพื้นที่ จึง เห็น วากระทรวงการตางประเทศอาจพิจ ารณาเปน เจาภาพ
ในการประชุมเพื่อปรับเขตอาณาของสํานักงานภายใตกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานของ
สวนราชการตางๆ ใหสอดคลองกันใหไดมากที่สุด เพื่อใหการปฏิบัติงานมีเอกภาพ
4) โครงสรางของสวนราชการในภูมิเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เริ่มเห็นความ
ซ้ําซอนของภารกิจดานความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีสาเหตุจากการที่สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไป
ประเทศตางๆ เผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ เพิ่ มมากขึ้น การเขาสูประชาคมอาเซียนก็ทําให
ไทยและประเทศต างๆ มี ป ฏิสั ม พัน ธกั นมากขึ้ น โดยเฉพาะกับ ประเทศเพื่อ นบ านซึ่ ง รั ฐบาลให
ความสําคัญ และสงเสริมการมีป ฏิสัมพันธในทุก มิติ จึง ทําใหสวนราชการตางพยายามผลักดันใหมี
ภารกิจในประเทศเพื่อนบานมากขึ้น
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5) การแกไขปญหาการแทรกแซงจากฝายการเมือง อาจทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการยึด
หลักเกณฑและความจําเปนของการมีภารกิจในพื้นที่เปนหลัก (Task-based oriented) การชี้แจง
และใหขอมูลในเชิงประจักษ หรือสามารถพิสูจนไดวาการไปปฏิบัติงานจะทําใหเ กิดความเสียหาย
มากกวาผลดี และการมี Foreign Service Act. โดยเปนกฎหมายการบริหารเฉพาะของกระทรวงการ
ตางประเทศ ดังเชนที่สวนราชการบางแหงมีกฎหมายเฉพาะของตนเอง เพื่อใหสามารถออกแบบการ
บริหารที่จะปองกันการแทรกแซงจากฝายการเมืองไดไมมากก็นอย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในกรอบคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทย
ที่ป ระจําการในตางประเทศ และการเปดสํานักงานตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 พบวา (1) การเปลี่ยนรัฐบาล
(2) การแทรกแซงของฝายการเมือง (3) ลักษณะคําขอ และ (4) ความเห็นประกอบการพิจารณา เปน
ปจจัยสําคัญหรือสาเหตุใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และไมตอบสนองตอหลักการ Maximum coverage–Minimize resources
ผลกระทบสําคัญตอกระทรวงการตางประเทศ คือ การถูกลดบทบาทลงจากระเบียบสํานัก
นายกวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในเรื่องการเปดสํานักงานในตางประเทศ
จากหนวยงานที่เคยมีบ ทบาทนําและเปนผูกําหนดวาควรมี Representation ของไทยที่ใดบางใน
ตางประเทศ เปนการตองเสนอขอเปดสํานักงานของกระทรวงการตางประเทศเองผานสํานักงาน
ก.พ.ร. กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวและวางกลยุทธใหม ตลอดจนดําเนินนโยบายที่
เหมาะสมและใชประโยชนจากกลไกที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.2 ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปการศึกษาขางตน เมื่อคํานึงถึงสาเหตุ สถานการณและปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ผูศึกษาขอเสนอขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งในกรอบของคณะอนุกรรมการ
โครงสร า งบุ คลากรของไทยที่ ป ระจํ า การในต า งประเทศ และกรอบของระเบีย บสํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีวาการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในภาพกวางเชิงนโยบายและการดําเนินการ
ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ของกระทรวงการ
ตางประเทศมีองคความรูและใหความสําคัญ กับ การปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ตลอดจนมีความเขาใจหลัก การ Maximum coverage–Minimum ที่ยึดภารกิจเปนที่ตั้ง (Taskbased oriented) อยางถองแท
2) กระทรวงการตางประเทศตองทําความเขาใจกับสวนราชการตางๆ ที่มีภารกิจ
ในตางประเทศ ในเรื่องความสําคัญและหลักเกณฑของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอคําขอที่ไมเหมาะสมและไมเขาหลักเกณฑ
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3) กําหนดกรอบการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับหนวยงานภายในกระทรวง
การตางประเทศ และสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศ
(ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ
และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552) มีข อมูล มากเพีย งพอในการพิจ ารณาคําขอและการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ
4) ปรับตัวและวางแผนเพื่อรองรับแนวโนมในอนาคต ทั้งนโยบายของรัฐบาล และ
หนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) ใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดและความเปนมาของการปฏิรูปการบริหารราชการใน
ตางประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ ตามที่คณะอนุกรรมการโครงสราง
บุคลากรของไทยที่ป ระจํา การในต างประเทศไดกํา หนดไว โดยเฉพาะหลัก เกณฑก ารใชตัวเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเปดสํานักงานในตางประเทศ การขอสงหรือขอเพิ่มจํานวนขาราชการ
การปรับระดับ หัวหนาสํานัก งานใหสูง ขึ้น และหลัก เกณฑอื่ นๆ ใหห นวยงานภายในกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเฉพาะกรมภูมิภาค 4 กรม (กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กรมยุโรป และกรมอเมริกาและแปซิฟก ใต ) และสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ
ไดรับ ทราบและตระหนัก ถึง ความสําคัญของแนวคิดและหลัก เกณฑดังกลาว เพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน เห็นคุณคาและความสําคัญของการมีโครงสรางทีมประเทศไทยที่เหมาะสมในประเทศตางๆ
ตลอดจนเปนประโยชนในการใหความเห็นของตอคําขอของสวนราชการตางๆ อยางมีหลักเกณฑ และ
ปฏิเ สธ “การวิ่ง เตน ” (Lobbying) ของสวนราชการได จากนั้ นจึ ง ขยายการใหความรูไ ปยั ง
สวนราชการที่มีภารกิจดานการตางประเทศ ซึ่งเชื่อวาจะชวยแกไขปญ หาจากคําขอที่ไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑได
2) การแทรกแซงของฝายการเมือง กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณารับมือ
ดวยการยืนยันหลักการการพิจารณาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ที่ยึดภารกิจและความความจําเปน
ในพื้นที่เปนหลัก (Task-based oriented) ตลอดจนใหขอมูลในเชิงประจักษวาสํานักงานหรือภารกิจ
ดัง กลาว ไมมีความจําเปนตองมีในพื้นที่ เนื่องจาก ไมมีภารกิจ มากพอและไมมีความคุม คาในเชิง
งบประมาณ ไมสอดคลองกับหลักการ Maximum coverage–Minimum
3) การรื้ น ฟ น การจั ด ทํ า คู มื อ การจั ด ลํ า ดั บ ขั้ น ของภารกิ จ (Grading) ใน
ตางประเทศของทุกสวนราชการ (คูมือเดิมจัดทําเมื่อป พ.ศ. 2547) โดยใหแตละสวนราชการ Grading
ภารกิจในทุกเมืองและเขตอาณา ระบุความสําคัญเปน A, B, C หรือเปนภารกิจที่สามารถใชตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดโดยมีกระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) เปนเจาภาพในการจัดทํา
และจะเปนคูมือที่ใชควบคูกับ หลักเกณฑอื่นๆ ในการปรับ โครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
เพื่อใหการพิจารณาคําขอไปปฏิบัติงานในตางประเทศมีหลักเกณฑ ไดรับการยอมรับ และ ผูขอไม
สามารถปฏิเสธผลการพิจารณาได อีกทั้งอาจเปนคูมือที่ชวยปฏิเสธการแทรกแซงของฝายการเมือง
(Top down) ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การจัดทําคูมือดังกลาวจะใชเวลามากและตองไดรับความรวมมือ
จากสวนราชการตางๆ แตจะเปนการคูมือที่ไมเสียเปลา
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4) การใหความเห็น เมื่อไดรับ คําขอจากสวนราชการ นอกเหนือจากการขอรับ
ความเห็น จากกรม และสถานเอกอัค รราชทู ต /สถานกงสุล ใหญ ที่เ กี่ย วข องแลว กระทรวงการ
ตางประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 อาจพิจารณา
(1) จัดประชุมหนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศ เพื่อระดมความเห็น
เบื้องตนเกี่ยวกับคําขอ โดยเฉพาะคําขอจากหนวยงานอยูในกลุมภารกิจเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอน โดยอาจขอรับขอมูลเพิ่มเติม ดานภารกิจ จากหนวยงานผูขอ เพื่อประมวลและนําเสนอตอ
คณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศตอไป
(2) กรณีที่มีแนวโนมของคําขอจากหนวยงานในกลุมภารกิจเดียวกันเพิ่มมาก
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อาจพิจารณาจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร
ของภารกิจดานนั้นๆ ในตางประเทศรวมกัน หรือหากหนวยงานเหลานั้นมีแผนยุทธศาสตรระยะยาว
อยูแลว อาจศึกษาแผนยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของภารกิจในตางประเทศของ
หนวยงานเหลานั้น กอนจะนําเสนอตอคณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศตอไป
5) การประเมินผล ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอที่ไดรับความเห็นชอบจาก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ใหเปดสํานักงาน
สงขาราชการไปปฏิบัติราชการในตางประเทศ ปรับระดับ หัวหนาสํานัก งานใหสูงขึ้น การโอนยาย
อัตรากําลัง การขยายเขตอาณา และการเพิ่มอัตราลูกจาง จํานวนกวา 30 รายการ (รอยละ 50) แตยัง
ไมเคยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสราง
บุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ 9 เมษายน 2552 ที่ประชุมไดรับ
รองแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติร าชการ และเห็นชอบใหมีก ารจัดคณะที่ป ระกอบดวย
บุคคลภายนอก (สวนราชการตางๆ ) เปนทีม เพื่อไปประเมินผลการปฏิบัติร าชการ ควบคูกับ การ
ประเมินตนเองของหนวยงาน
6) การสิ้นสุดของภารกิจ การประเมินผลตามขอ 5 ขางตน จะเห็นความคุมคา
และความจําเปนของภารกิจในพื้นที่ ภารกิจของหนวยงานดานเศรษฐกิจมีความจําเปนตองขยาย
สํานัก งานเพิ่ม เพื่อหาตลาดใหม ในขณะที่ภารกิจ ของหนวยงานดานความมั่ นคงบางหนวย เมื่ อ
ปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว (Graduated) อาจตองทบทวนภารกิจหรือ
ปดหนวยงานในพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ กรณีที่ห นวยงานดานความมั่นคงไดรับ การสนับ สนุนจากฝาย
การเมือง (Top down) ใหไปประจําการในตางประเทศ เมื่อครบวาระประจําการ (3 ป) ควรทําการ
ประเมินผลความจําเปนของภารกิจในขณะนั้น ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน)
เปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ อาจ
นําเสนอแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯรับทราบและ
พิจารณาสั่งการใหมีการประเมินผลอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรมตอไป
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7) การประสานงาน กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาใชประโยชนจ าก
กลไกที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานอยูแลว ไดแก (1) คณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรของไทยที่ป ระจําการในตางประเทศ ในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร
ตลอดจนทบทวนและปรับ ปรุงหลักเกณฑใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ สถานการณปจจุบัน (2)
คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศซึ่งเปนคณะกรรมการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในการเชิญระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา
จากหนวยงานที่มีภารกิจในตางประเทศเพื่อเปนเวทีปรึกษาหารือ รวมกําหนดยุทธศาสตร วางแผน
เกี่ยวกับการบริหารราชการในตางประเทศ โดยควรเปนการพบปะและประสานงานที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ
8) การเพิ่มองคความรูใหแกฝายเลขานุการ โดยที่การปรับโครงสรางสวนราชการ
ในตางประเทศเปนเรื่องที่มีประวัติความเปนมายาวนาน แตการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดความตอเนื่อง ไม มีศูนยรวมของขอมูลเดิม
(Institutional memory) กระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) จึงอาจจัดการพบ
หารือ ใหข าราชการชั้นผู ใหญ ห ลายๆ ทาน ซึ่ง คลุก คลีอยู กับ การปรั บ โครงสรางส วนราชการใน
ตางประเทศ มาเลาเรื่องราวและถายทอดเกร็ดตางๆ ในการพิจารณา เพื่อเปนประโยชนแกขาราชการ
ปจจุบัน
ขอเสนอแนะขางตน ผูศึกษาเห็นวากระทรวงการตางประเทศจําเปนตองเริ่มวางแผนและ
ดําเนินการทุกขอ ไมอาจละเลยขอใดขอหนึ่งได เพื่อใหรัฐบาลมีโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ที่เหมาะสม เปนแบบอยาง (model) ที่ดี มีความสอดคลองกับหลักเกณฑ Maximum Coverage–
Minimum resources มีความคุม คา และกระทรวงการตางประเทศคงบทบาทนําในการปรับ
โครงสรางสวนราชการในตางประเทศอยางแข็งขัน และเปนมืออาชีพตอไป ทั้งนี้ ขอเสนอแนะจะ
ดําเนินการไดผลหรือไม ขึ้นกับปจจัยแวดลอมและสถานการณในชวงเวลานั้นๆ ดวย
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552
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42

ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาววีรกา มุทิตาภรณ

ประวัติการศึกษา

– Master of Information Technology (Artificial Intelligence)
(Honor), Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม
– Master of Business Administration, Solvey Business
School, Universite Libre de Bruxelles ประเทศเบลเยียม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2542-2546
พ.ศ. 2546-2548
พ.ศ. 2548-2552
พ.ศ. 2552-2557
พ.ศ. 2558
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่การทูต 4 กองสังคม
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 4 กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ
กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
เลขานุการโท สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
เลขานุการเอก สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
นักการทูตชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
นักการทูตชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง

